RIESENSCHNAUZER:

FCI Standard nr. 181 b

Helhedsindtryk:

Riesenschnauzeren er en forstørret og forstærket gengivelse af
Mellemschnauzeren, en gennemført veludrustet forsvarshund med et
respektindgydende udseende. Typiske karaktertræk er et uforfærdet gå-påmod, kombineret med ro og besindighed. Den har et godmodigt væsen og er
ubestikkeligt tro mod sin herre. Den har højt udviklede sanser og er klog og
lærenem. Den besidder styrke, udholdenhed og hurtighed og er robust over for
vejrlig og sygdom, hvad der gør den til en hård og robust tjeneste- og
brugshund.

ØVELSE

ØNSKET ADFÆRD

BEGRUNDELSE

1a: Kontakt

4: Tager selvstændig
kontakt eller når føreren
tager kontakt

1b: Håndtering

4: Følger med uden
besvær

En Riesenschnauzer må under ingen
omstændigheder være aggressiv eller nervøs, men
en selvsikker og mentalt afbalanceret hund, der
selv sorterer, om den vil tage kontakt til en person,
der ikke hører til "flokken".En afvigelse for 1a
henimod 3 er acceptabel.

1c: Håndtering

4: Lader sig håndtere

2a: Leg

4: Leger aktivt Starter
hurtigt

2b: Leg - greb

5: Griber straks målbevidst
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Da det er ønskværdig at en Riesenschnauzer
besidder egenskaber, der gør den nem at træne, er
det vigtigt, at hunden har høj kamp og byttedrift
og er nem at tænde, men det er samtidig også
vigtigt, at hunden kan afreagere hurtigt.

2c: Leg - træk kampleg 4: Tager straks fat og
holder fast. Rusker og
trækker til TL slipper.
3a: Jagt -fart
3b: Jagt -fangst

4: Starter og fuldfører med Dette at løbe/jage noget op og fange det, er
høj fart.
særdeles anvendeligt for træningen af en
tjeneste/brugshund.
5: Tager byttet straks.
Målbevidst.

4: Aktivitetsniveau

2: Opmærksom- Står,
sidder eller ligger

En Riesenschnauzer bør udvise ro og besindighed
men må aldrig være så rolig, at den opfattes som
lad, men må på den anden side heller ikke kunne
opfattes som hyperaktiv.En afvigelse henimod 3 er
acceptabel.

5a: Overraskelse skræk

2: Stopper og dukker sig

5b:
Overraskelsetrusler/
aggressivitet

1: Ingen trueadfærd

En Riesenschnauzer, der overraskes/forskrækkes,
bør reagere med en hurtig afreaktion.En afvigelse
for 5a henimod 1 er acceptabel..En afvigelse for 5c
henimod 4 er acceptabel.

5c: Overraskelse nysgerrighed

5: Går frem uden hjælp,
evt. med lav kropsholdning

5d: Overraskelse afreaktion

1: Ingen undvigemanøvre

6a: Lyd - skræk

1: Stopper - kort stop

6b: Lyd - nysgerrighed
6c: Lyd - afreaktion

Ingen undvigelser Det er ønskværdigt, at en
Riesenschnauzer selv kan "løse op" for de
5: Går frem uden hjælp,
belastninger, den udsættes for, og da er det
evt. med lav kropsholdning
ønskværdigt, at den ikke er følsom over for
1: Ingen undvigemanøvre lyd/forskrækkelser.

7a: Spøgelser - skræk

1: Viser ingen
flugttendenser

7b: Spøgelser trusler/aggressivitet

3: Mere end to eller
vedvarende trusler i en del
af forløbet

7c: Spøgelser afreaktion

5: Går frem til figuranten
uden hjælp evt. med lav
kropsholdning

8: Skarp lyd

1: Viser sig ikke berørt.

En Riesenschnauzer har ifølge standarden et
"uforfærdet gå-på-mod " kombineret med "ro og
besindighed". For pkt. 7b gælder derfor, at en
trussel af denne art bør besvares med en
kontrolleret trueadfærd som primært udtrykkes i
kropsholdningen evt. kombineret med
advarselsknurren.

Hurtig kontrol, siden uberørt. Det er stærkt
uønsket, at en brugshund reagerer på skud.

